SKOKOVÉ ZÁVODY – BOROVÁ
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ - PONY, DĚTI, JUNIOŘI
JIHOČESKÝ POHÁR – DĚTI a JUNIOŘI
12.10.2013
1. Základní údaje
1.1. Registrační číslo závodů: 630C1
1.2. Pořadatel:
MC 215 , JK BOROVÁ
1.3. Datum konání:
12.10.2013
1.4. Místo konání :
BOROVÁ u CHVALŠIN , ČESKÝ KRUMLOV , 381 01
1.5. 1. Kolbiště:
70 x 38 m , písek + geotextilie
1.5. 2. Opracoviště :
hala 24 x 44 m - písek , venkovní travnaté hřiště
2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů : ing. VLASTIMIL KAMÍR
Hlavní rozhodčí : MIROSLAV MARŠÁLEK Doc.Ing.CS
Členové sboru rozhodčích: LUBOŠ KOZÁK, ing.HANA CIVIŠOVÁ , PETRA ČEJKOVÁ,
MICHAELA KODADOVÁ
Stavitel parkuru : MILOSLAV PERNÍČEK
Komisař na opracovišti: sbor rozhodčích
Hlasatel : MARCELA KAMÍROVÁ
Hospodář : PETRA PRAJEROVÁ
Zpracování výsledků: VLASTIMIL OPEKAR
3. Technické údaje:
3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, VP, Veter. pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
3.2. Soutěže
Č.1.

Skoková soutěž stupně „ZLPA“

Otevřená pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2. s následným rozeskakováním dle čl. 245.3.
Startovné: 200 Kč
Ceny: floty
Č.2.

Skoková soutěž „LP“ – pony handicap

Otevřená soutěž pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií
a zároveň

Oblastní mistrovství pro jezdce do 16 let na pony
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 298.1.1. Soutěž o nejlepší styl jezdce
Soutěž bude rozdělená do 2 oddělení
odd. A: jezdci 8-12 let
odd. B: jezdci 13-16 let
Pokud se do některé z věkových kategorií nepřihlásí minimálně 3 jezdci, budou obě
kategorie sloučeny.
Startovné: 250 Kč
Ceny: floty

Do oblastního přeboru věnuje OV medaile, věcné ceny a v případě startu minimálně 5 dvojic
poukázky na jezdecké potřeby pro první tři umístěné v celkové hodnotě 2000,- Kč (1000600-400). Pokud se věkové kategorie nebudou slučovat, ale některá nesplní podmínku
minimláního počtu 5 dvojic, obdrží první tři umístění v každé věkové kategorii poukázky v
celkové hodnotě 1000,- Kč (500-300-200).
Č.3.

Skoková soutěž stupně „SP“ - pony handicap

Otevřená pro jezdce do 16 let na pony všech kategorií
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2 – s jedním rozeskakováním
Startovné: 250 Kč
Ceny: floty
Č.4. Stupňovaná obtížnost do 90
Rozhodování dle PJS, čl. 269, na čas

cm se žolíkem

odd. A: jezdci do 16 let
odd. B: ostatní, otevřená soutěž
V oddělení A budou mít startující dvojice možnost prohlídky parkuru na koních.
Startovné: 250 kč
Ceny: floty

č.5. Skoková soutěž stupně „Z“
otevřená soutěž přístupná bez omezení a zároveň

Oblastní mistrovství dětí
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2 – s jedním rozeskakováním
Startovné: 300 kč
Ceny: floty
Do oblastního přeboru věnuje OV medaile, věcné ceny a v případě startu minimálně 5
dvojic poukázky na jezdecké potřeby pro první tři umístěné v celkové hodnotě 2000,- Kč
(1000 – 600 - 400).

č.6. Skoková soutěž stupně „ZL“
otevřená soutěž přístupná bez omezení a zároveň

Oblastní mistrovství juniorů
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2 – s jedním rozeskakováním
Startovné: 300 kč
Ceny: otevřená soutěž - 5.000 Kč (1600 – 1200 – 1000 – 800 – 400 )
Do oblastního přeboru věnuje OV medaile, věcné ceny a v případě startu minimálně 5
dvojic poukázky na jezdecké potřeby pro první tři umístěné v celkové hodnotě 3500,- Kč
(2000-1000-500).
Č.

7. Skoková soutěž stupně „L**“

Otevřená bez omezení
Rozhodování dle PJS, čl. 274.5.3.
Startovné: 350 kč
Ceny: 7.000 Kč (2000 – 1600 – 1400 – 1200 – 800 )
Č.8.

Skoková soutěž stupně „S*“

Otevřená bez omezení
Rozhodování dle PJS, stupnice A čl. 238.2.2 – s jedním rozeskakováním

Startovné: 350 kč
Ceny: 10.000 Kč (3000 – 2500 –2000 – 1500 – 1000 )
4. CENY A PENĚŽITÉ PLNĚNÍ:
Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127
Startovné – bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezentaci
údaje uvedeny u jednotlivých soutěží.
5. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:
Prezentace se koná dne 12.10.2013 od 7.00 – do 8.00 pro soutěže č.1 – 4 v kanceláři závodů
Prezentace pro soutěže č.5 , 6 , 7 ,8 - do 12 hod
Start soutěže č.1 – 9.00 , ostatní následně
Technická porada se koná nekoná
Sekretariát závodů – 12.10.2013 od 7.00 hod
6. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
Jmenovité přihlášky do 7.10.2013 , přijetí přihlášky po tomto termínu + 100 Kč/ kůň
Přihlášky na adresu :

JK Borová, Borová 44, 381 01 Český Krumlov
e-mail: marcela@kamir.cz
tel. 724 059 717
Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci – 12.10.2013 do 8.00 hod pro soutěže 1 - 4,
dne 12.10.2013 do 12 hod pro soutěže 5-8
Námitky a stížnosti v souladu s PJS
Ubytování pořadatel nezajišťuje
Ustájení pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky cena ustájení činí 250..Kč/den Úhrada
bude provedena při prezentaci. V ceně - stelivo , seno
Parkování vozidel – na vyznačených místech
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel
7. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí
obsahovat doklady platné pro přesun koní dle vet. směrnic pro příslušný rok
Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení
koní do příchodu vet. lékaře.
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu
8. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
lékařskou službu zabezpečuje : SIMONA SCHÖNIGEROVÁ

veterinární službu zabezpečuje MVDr. PETER PAVČÍK
9. STRAVOVÁNÍ :
Zajištěno po celý den v areálu závodů
10. KONTAKTNÍ OSOBA
Kontaktní osoba po celou dobu závodů : MARCELA KAMÍROVÁ - 724 059 717
11. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy ¼ startujících – nejméně však 5 dvojic
technická porada se nekoná , veškeré informace budou dostupné při prezentaci.
Sázky nejsou povoleny.
Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihli
účastníky závodů, nebo jejich koně.
Zpracoval :
Schválil:

MARCELA KAMÍROVÁ
mgr. KATEŘINA HANUŠOVÁ

dne : 1.9.2013
dne : 4.9. 2013

